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Mi kerül a kosárba?
A kenyér, a hús és a gyümölcs ára Magyarorszá-
gon nőtt a legnagyobb mértékben Európában. 

SZIN-képösszeállítás
Több tízezren szórakoztak a fesztiválszezon 
legnagyobb nyárzáró buliján a Partfürdőn.

Ezüstváltó
A szegedi Olasz Anna brutális úszásával ezüs-
töt nyert a magyar váltó a római Eb-n.

5. 10.

Villanybiciklik Szegeden
Már használhatóak az első Lime-kerékpárok, 
amelyekből kilencven lesz Szegeden.

2. 7.

Minden a halról
szól a hétvégén

A 
huszonötödik szegedi halfesztiválon halászcsár-
dák, kézművesek, borászok és koncertek várják a 
hétvégén az érdeklődőket a rakparton. A halfőzők 
szombaton mérik össze tudásukat a Partfürdőn, 

ahol mindenki saját maga készíti el bográcsban az általa 
féltve őrzött receptúra szerint a halászlevet.

A halfesztivál részletes programja a 8. oldalon

65 ezer nézőt vonzott a szabadtéri

Tanévkezdés sok bizonytalansággal
Szeged beiskolázási támogatással, Szabó Sándor tanszerekkel segíti már évek óta az iskolakezdést

E
lkezdődött a tanév, 
de nem csitultak az 
indulatok a pedagó-
gustársadalomban, 

ami nem is csoda: nem szü-
letett megállapodás a bér-
rendezésről, tizenötezer ta-
nár hiányzik a közoktatásból. 
Az érdekvédelmi szervezetek 
szerint újabb tanársztrájk jö-
het. Bár Maruzsa Zoltán ál-
lamtitkár kizárta, hogy a fű-
tési költségek emelkedése 
miatt távoktatás lesz az isko-
lákban, a Pedagógusok De-
mokratikus Szakszervezete 
szerint nem elképzelhetet-
len, hogy elrendelik az online 
oktatást az új tanévben.

Az oktatás nemzeti ügy 
címmel lapzártánk utánra 
szervezett évnyitó tüntetést 
a Belügyminisztériumhoz a 
Diákok a Tanárokért diák-
szervezet. Felhívásukban 
azt írták, hogy „az oktatás-
ban eltöltött éveink lehetővé 
tették, hogy első kézből éljük 
át a rendszer összeomlását, 

míg a felelősök ölbe tett 
kézzel, díszpáholyból szem-
lélték azt. A bőrünkön ta-
pasztaljuk az oktatásra jutó 
kormányzati figyelem, szak-
mai párbeszéd és egyezte-
tés teljes hiányát”. A tünte-
tők négy pontban foglalták 
össze követeléseiket: megol-
dást a tanárhiányra, tanítha-
tó és tanulható mennyiségű 
és minőségű tananyagot, 
élhetőbb körülményeket az 
iskolákban és figyelmet az 
oktatásra.

A kormány hozzáállá-
sával éles ellentétben Sze-
ged város önkormányzata 
a nehéz gazdasági helyzete 
ellenére is segít, és idén is 
támogatja a gyerekek is-
kolakezdését. Még szeptem-
ber 15-ig be lehet nyújtani 
a kérelmet, amely alapján 
minden szegedi lakhelyű és 
itt élő általános iskolás diák 
10 ezer forint beiskolázási 
támogatást kap a várostól.

Szabó Sándor, Szeged 

szocialista országgyűlési 
képviselője tanszerekkel 
segítette a rászoruló csalá-

dokat Tarjánban, valamint 
törvénymódosítást nyújtott 
be az egyre nehezebben ki-

gazdálkodható iskolakezdés 
miatt a tizenkét éve válto-
zatlan családi pótlék össze-

gének megduplázására és 
évenkénti indexálására.

Cikkünk az 5. oldalon   

A nagy sikert aratott Chicago című musical fináléja a Dóm téren. Fotó: Szabó Luca 

Tarjánban tanszereket osztott a rászoruló családoknak Szabó Sándor országgyűlési képviselő. Bár becsöngettek, sok a 
bizonytalanság az új tanévvel kapcsolatban, akár újabb tanársztrájk is jöhet. Fotó: Iványi Aurél, MTI/Varga György 

S
ikeres évadot zárt a 
Szegedi Szabadtéri Já-
tékok. Az ország legna-
gyobb nyári színházá-

ban idén először a Szegedi Nem-
zeti Színház szervezésében szá-
mos újdonság és különleges 
produkció várta a nézőket. A Dóm 
téri és az Újszegedi Szabadtéri 
Színpad előadásaira közel 65 ez-
ren voltak kíváncsiak. A két játszó-
helyen huszonhét estén összesen 
tizennégy produkciót láthattak a 
nézők. A Chicago című musicalre 
több mint 22 ezren vásároltak je-
gyet. Az előző évekhez képest két-
szeres előadásszámot produkáló 
Újszegedi Szabadtéri Színpad re-
korderedményeket hozott.

Bővebben a 4. oldalon
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A 
Mozdonyvezetők Szakszervezeté-
nek (MOSZ) küldöttközgyűlése úgy 
döntött, hogy szeptember első he-
tétől – szeptember 5-től – kezdődő-

en határozatlan idejű sztrájkot hirdet a vas-
úti személy- és áruszállítást érintően, ha ad-
dig nem jön létre megállapodás a 2021. évi 
reálkereset-veszteség kompenzálására – ol-
vasható a MOSZ közleményében.

Emlékeztettek, a MOSZ még 2021 őszén 
kollektív munkaügyi vitát indított, majd an-
nak eredménytelensége után idén márciusra 
sztrájkot hirdetett a követelés teljesítésére, 

bruttó 546 ezer forint kifizetésére. A MÁV Zrt.-
vel folytatott – a MÁV-START Zrt. vezetőjének 
bevonásával zajló – akkori tárgyalások során, 
az orosz–ukrán háborús konfliktus miatt ki-
alakult menekültválságra tekintettel, a felek 
abban állapodtak meg, hogy a Mozdonyveze-
tők Szakszervezete az általa március 10-re 
meghirdetett sztrájkot nem tartja meg. Az az-
óta eltelt időben a munkáltató továbbra sem 
tett érdemi lépéseket a MOSZ követelésének 
teljesítése érdekében. A 2021. évi reálkere-
set-veszteség kompenzálására munkáltatói in-
tézkedés nem történt – írták a közleményben.

Szeptember 5-től sztrájkot
hirdettek a mozdonyvezetők

2022. augusztus 27., szombat8 Programajánló

Nemzetközi halfesztivál és kerékpáros városnézés
A programokról minden meg
található a http://szegedtou
rism.hu/hu/esemeny/ olda
lon.

SZIN
Helyszín: Partfürdő.
Időpont: augusztus 24–27.

SZINKópé
Időpont: augusztus 27., pén
tek és 28., szombat, 10 órá
tól.
Helyszín: újszegedi liget.
Bábfesztivál a Kövér Bé
la Bábszínház szervezésé
ben.

XVI. SZegedI ŐSZI ZSIdó 
KulturálIS FeSZtIVál
ANtAl gábor trIó FeAt. 
SZŐKe SZANdrA
Helyszín: új zsinagóga.
Időpont: augusztus 30., 
kedd, 18 óra.

NemZetKöZI tISZAI 
HAlFeSZtIVál
Helyszín: Huszár Mátyás rakpart.
Időpont: szeptember 2–4.

AlSóVároSI NApSugArAK
Időpont: szeptember 2., pén
tek, 9 és 14 óra. 

találkozó: Alsóvárosi Napsu
garas Tájház.
A másfél órás kultúrsé
ta regisztrációhoz kötött, 
és részvételi díjas. Telefon: 
+3630/5012822, email: 
szegedalsovarosi.tajhaz@
gmail.com

belVároSI SétA
Időpont: szeptember 3., 
szombat, 10 óra.
találkozó: Tourinformiroda.
A kétórás séta regisztráció
hoz kötött, és részvételi díjas. 
Tourinformiroda, Széchenyi 

tér 12.; telefon +3662/488
690, 488699; email: sze
ged@tourinform.hu

KeréKpároS VároSNéZéS  
SZegedeN
Időpont: szeptember 4., va
sárnap, 10 óra.
találkozó: Tourinformiroda, 
ahol kerékpár is kölcsönözhető.
A kétórás városnézés regiszt
rációhoz kötött, és részvételi 
díjas. Tourinformiroda, Szé
chenyi tér 12.; telefon +36
62/488690, 488699; e
mail: szeged@tourinform.hu.

XVI. SZegedI ŐSZI ZSIdó 
KulturálIS FeSZtIVál
FAluSI mArIANN éS SárIK 
péter trIó
Helyszín: új zsinagóga.
Időpont: szeptember 6., 
kedd, 19 óra.

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv 

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában bognár 
edmond, az SZte btK magyar szakos hallgatója, va-
lamint az edmond Könyvkuckója nevű, nagy sikerű ol-
vasás-népszerűsítő Youtube-csatorna megálmodója 
bridget Collins A könyvkötő című regényét ajánlja.

A
z olvasás szere
tete miatt jöttem 
az  SZTE BTK ma
gyar szakára, ahol 

harmadéves hallgató leszek 
ősztől. Hosszú évek óta na
gyon szoros a kapcsolatom 
az  olvasással, nincs olyan 

nap, hogy ne vegyek a  ke
zembe egy könyvet, legin
kább a  nap végén, de ak
kor érzem teljesnek magam, 
ha reggel is van legalább fél 
órám olvasni.

Általános iskolás koro
mig kell visszamenni ahhoz 
a ponthoz, ahol megszeret
tem az olvasást. Amennyire 

most imádom a könyveket, 
ahhoz képest, amikor megta
nultam olvasni, nem ragadott 
meg egyetlen kötelező olvas
mány sem. Az első nyomot 
hagyó élmény az  Atlantisz 
című ifjúsági regény. Ebben 
a könyvben az volt a különle

ges, hogy én választottam ki, 
engem szólított meg a köny
vesboltban, és én kértem 
meg anyát, hogy megkap
hassam karácsonyra. Talán 
emiatt fogott meg ennyire. 
Szerencsére egy kalandos 
utazásra invitált a történet, 
és még az  is kiderült, hogy 
egy trilógia első része, és 

máris várt rám a  folytatás. 
Azóta is rettentően hálás va
gyok ennek a könyvnek. 

A tavalyi évem legna
gyobb kedvencét szeretném 
most kiemelni és ajánlani. Ez 
A könyvkötő, Bridget Collins 
tollából. Egy kortárs angol 
regény, amely a  múlt szá
zadba kalauzolja el az olva
sóját. A regény abban külön
leges, hogy habár nem egy 
misztikus történet, egy pici 
varázslat mégis lakozik ben
ne: a könyvkötés egy olyan 
mesterség a  regényben, 
amelynek során a könyvkötő 
az  adott szereplő múltban 
szerzett traumáját köti be egy 
könyvbe, ezzel kitörölve a fá
jó emlékeket. Rengeteg ne
héz sorsot ismerhetünk meg 
a főszereplőnek, Emmettnek 
köszönhetően, aki a könyvkö
tő inasává válik.

A cselekmény ezek alap
ján nagyon egyszerűnek tűn
het, viszont az első harmada 
után akkora csavart rejt, 
amekkorával én még sosem 
találkoztam. Teljesen meg
változik a könyv szerkezete, 
és rengeteg új izgalom és 
megdöbbenés vár az olvasó
ra. Az utolsó harmadát már 
egy ültő helyemben olvastam 
végig; annyira magával raga
dott, hogy egyszerűen nem 
tudtam letenni. 

Egy mélylélektani regény, 
amely gyönyörűen megírt, 
gótikus hangulatú tájakon 
játszódik, bemutatva az első 
szerelem elsöprő erejét. Hát
borzongatóan jó olvasmány 
volt számomra, ennyire erős 
érzelmeket ritkán váltott ki 
belőlem könyv. Nagy szere
tettel tudom ajánlani minden 
kedves olvasónak! 

Bridget Collins A könyvkö-
tő című regénye kölcsönöz-
hető a Somogyi-könyvtárból.

F E L H Í V Á S

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között  
Magyarország területén népszámlálást tart.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentkezését várja 
a 2022. október–november hónapokban lebonyolítandó országos népszámlálásban  

való közreműködésre.

A jelentkezési határidő: 2022. szeptember 20.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjté-
se. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felké-

szültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:
•  a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
•  az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval 

(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
•  a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
•  folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
•  nagykorú, cselekvőképes személy,
•  saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
•  e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
•  legalább középfokú végzettség,
•  magabiztos számítógépes ismeret,
•  megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
•  az összeírás területén való helyismeret,
•  rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség
•  korábbi népszámlálás során szerzett tapasztalat.

A szerződéskötés feltétele:
•  a jelentkező kiválasztása,
•  az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei a 
362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: https://njt.hu/

jogszabaly/2020-362-20-22

Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni, és a feltételeknek is megfelel, kérem, 
hogy a www.szegedvaros.hu honlapon elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszken-
nelve küldje meg a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címre, vagy juttassa el személye-

sen a Szeged, Kiss ernő utca 3. szám alatti címre.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a www.ksh.hu oldalon.

Ha a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatban kérdése van, 
azt felteheti a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címen, valamint a 62/564-242 és 

a 62/564-135 telefonszámokon.

Szeged, 2022. július 4.

dr. martonosi éva jegyző,
települési népszámlálási felelős

Nálunk a legdrágább
az élelmiszer Európában

S
ehol sem drágul-
nak úgy az élelmi-
szerek Európában, 
mint Magyarorszá-

gon. Júliusban 10,4 száza-
lékkal voltak magasabbak az 
árak Magyarországon, mint 
januárban. Ez a negyedik leg-
magasabb érték az Európai 
Unióban. Ha csak az élelmi-
szereket nézzük, Magyaror-
szág áll a legrosszabbul, 21 
százalékos áremelkedéssel. 
A kenyér, a hús, a gyümölcs, 
a sör és az alkoholmentes 
italok ára is nálunk nőtt a leg-
nagyobb mértékben.

A kenyér 37 százalék-
kal lett drágább, a második 
helyezett Litvániában ez 
csak 20 százalék. A húsnál 
kisebb a különbség, nem 
sokkal előzzük a letteket és 
a cseheket. A gyümölcs ára 
20 százalékkal emelkedett, 
a söré 11 százalékkal, az al-
koholmentes italoké pedig 
18 százalékkal. Nálunk je-
lentősen hizlalták az árakat 
az Orbán-kormány intézke-
dései, így a választások előtt 
szja-visszatérítés és tizenhar-
madik havi nyugdíj címén ki-
osztott ezermilliárd forint.

Bezárásokat, leállásokat hoz
a többszörösére emelt rezsi

H
atározatlan időre 
bezárt a balaton-
boglári Urányi Já-
nos Sport és Sza-

badidő Központ uszodája a 
megugró energiaárak miatt. 
Erről az 5600 lakosú Bala-
ton-parti város közgyűlése 
döntött. „Takarékossági in-
tézkedéseket kellett hozni 
a sokszorosára emelkedett 
gáz- és villanyszámlák miatt. 
Bizonyos intézményekben 
téli leállásokra is sor kerül” 
– számolt be a közösségi ol-
dalán Mészáros Miklós. Ba-
latonboglár fideszes polgár-
mestere hangsúlyozta: több 
mint 100 millió forintot kel-
lett volna pótlólagosan a lé-
tesítmény üzemeltetésére 

költeniük. Elmondta: jelen-
leg nincs a város költség-
vetésében plusz százmillió 
forint az elszabadult ener-
giaköltségekre. „Csak az 
áramköltség 9 millióról 60 
millió forintra emelkedett, 
és a gáznál is tízszeres volt 
a drágulás. Ez kényszermeg-
oldás. Akkora összegről van 
szó, hogy minden boglári-
nak 20 ezer forinttal kellene 
hozzájárulnia ahhoz, hogy 
ne zárják be az intézményt, 
vagy a létesítményt hasz-
náló négyszáz sportolónak 
kellene fejenként 250 ezer 
forintot fizetnie” – mond-
ta a fideszes polgármester, 
aki szerint úgy is megold-
ható lenne a probléma, ha 

50 százalékkal megemel-
nék az ingatlanadót, de a 
közgyűlés úgy döntött, nem 
terhelik a lakosságot. A pol-
gármester azt is elmondta, 
hogy a létesítmény nincs 
szigetelve, elavultak a kazá-
nok, és napelem vagy hőszi-
vattyú sincs, ami olcsóbbá 
tehetné az üzemeltetést. Az 
uszoda bezárása a sport-
csarnokot is érinti, de azt 
csak a fűtési szezonra zár-
ják be, tavasszal újra kinyit-
ják. A fideszes polgármester 
szerint megoldás lenne, ha 
az állam átvenné az üzemel-
tetést.

A Népszava megírta, 
hogy a tízezres Somogy 
megyei településen, Nagya-
tádon a fűtési szezonra be-
zárják a múzeumot, két óvo-
dára lakat kerül, a könyvtár 
csak heti egy nap lesz nyitva, 
a többi önkormányzati intéz-
ményben pedig sehol sem 
lehet majd 20 foknál jobban 
felfűteni a helyiségeket.

Hatalmas problémát okoz a rezsinövekedés az önkormány-
zatoknak, amelyek fájdalmas döntéseket kénytelenek 
hozni. Balatonbogláron már bezárták az uszodát, Nagya-
tádon pedig a fűtési szezonban kerül lakat a múzeumra, 
és más önkormányzati intézményekben is drasztikus ta-
karékossági intézkedéseket vezetnek be a megugró ener-
giaárak miatt.
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Dombai Tünde

Az én tűzijátékom 

A
ugusztusban teljesen eltűnt Orbán Viktor, észre-
vették? Nem, nem aggódtam, inkább azt kíván-
tam, maradna ott, bárhol is van. Megvoltam pén-
tek reggeli szózatai nélkül, inkább az a gondolat 

zaklatott fel, hogy visszajön. Az a kormányfő, aki így elhúz 
hetekre pihenni a háborús veszélyhelyzetben, az energiavál-
ság, a rekordinfláció és rezsiharc közepette, a Brüsszellel ví-
vott küzdelmek és a Covid árnyékában, az nagyon is tudja, 
hogy nem eszik azt olyan forrón. Merthogy eddig sem kor-
mányzott, hanem mentette a hatalmát, hogy a többivel mi 
lesz, nagy ívben lesajnálja. Be van készítve a végtelen számú 
propagandapatron, abból elég egyet-kettőt elpuffogtatni, mi 
meg bámuljuk a tűzijátékot földön-vízen-levegőben. Amíg el-
vakítanak a jól irányzott sziporkák, addig se nézzük, miből 
fogunk megélni, lesz-e munkánk, ki 
fogjuk-e tudni fizetni a számláin-
kat, kifutja-e a fizetés a gyerek 
tanszerét és menzáját, be tu-
dunk-e fűteni, vagy választa-
nunk kell evés és gyógyszer 
között.

És mennyire rafinált ez 
az „oszd meg és uralkodj” elv, 
mert amíg nem csapunk a homlo-
kunkra, és nem megy ki tüntetni együtt a katás, a tűzol-
tó, a pedagógus, a meteorológus, a múzeumi dolgozó, a 
nyugdíjas, a boltos, a benzinkutas, a kormánytisztviselő, 
a színész, az újságíró, a szociális és egészségügyi dolgo-
zó, a rendőr, és még sorolhatnám, addig simán hülyítik 
a népet. Ameddig nem látunk ki a saját szarkupacunk 
alól, addig bármit megengedhetnek maguknak. Külön-
ben megkérdeznénk, mi a jó büdös fene folyik itt, miért 
nem azt csinálja mindenki, ami a dolga, és amit telje-
sen természetesen tőlünk is elvár. Miért nem kormányoz 
egy éve a miniszterelnök, miért a belügyminiszter akarja 
tudni, mi legyen az egészségügyben és az oktatásban? 
Miért a közpénzköltéseket felügyelő Állami Számvevő-
szék okoskodik arról, hogy túlképzettek a nők ahelyett, 
hogy gyerekeket szülnének? Miért a politikus akarja 
megmondani, milyen idő lesz augusztus 20-án? Ha a 
meteorológus nem áll be a sorba, hát kirúgni! Aztán egy 
héttel később csak azért is égbe lövöldözzük azt a sok 
milliárd forintot, mert már ki van fizetve. 

Mi meg itt bámuljuk az eget, elvakítva, és próbálunk 
elkapdosni egy szikrát, egy információt, amitől egy kicsit 
megnyugodhatnánk, ami egy kis biztonságot hozhatna 
az életünkbe. Bámulunk, és addig se üvöltjük együtt: 
velünk mi lesz? Nem ordítjuk: miért nem csökkentik a 
világrekorder áfát a legszükségesebb élelmiszereken és 
üzemanyagokon? Miért nem a vállalkozókat segítik az 
olcsóbb benzinnel és gázolajjal, hogy működhessenek? 
Miért nem adnak a rászorulóknak tüzelőt és más támo-
gatást, hogy ne szabaduljanak el az indulatok és ne for-
dulhassanak elő tragédiák a télen? 

Nem teszik, csak petárdáznak. Mert akkor nem kér-
dezzük, miért herdál el számunkra felfoghatatlan meny-
nyiségű pénzt az állam például a Vodafone megvásár-
lására, hiszen úgyse értjük. Hisz arra is legyintettünk, 
amikor Szerbiának gázt adott el a kormány, miközben 
azt állítja, hogy itthon sincs elég, és fürkészeket meg 
portyázókat kell kiküldeni, és pénz nem számít, teremt-
senek elő gázt a föld alól is. És azt a temérdek pénzt 
miért nem akarja hazahozni Orbán Brüsszelből, aminek 
viszont az az egy alapvető feltétele van: hogy nem lopják 
el. Igen, megint ott tartok, hogy amíg az ördögien fel-
dobált gumicsontokat kapkodjuk, és azokon rágódunk, 
nem tesszük fel ezeket a lényegi kérdéseket, vagy ha el 
is hangzanak, a sok propagandapatron közt fel se tűnik. 
Beszéljünk másról, mondjuk az időjárásról! Ja, inkább 
mégsem.

Új üzemcsarnok épül
A Délép Ipari Parkban bővíti kapacitását a csomagolástechnikával foglalkozó cég

Uniós támogatással új 
üzemcsarnokot épít és bő-
víti termelőkapacitását a 
csomagolástechnikával 
foglalkozó Kollár Pakk 
Kft. szegedi telephelyén, a 
Délép Ipari Parkban – tájé-
koztatott a cég.

A 
nyilvánosan elérhe-
tő cégadatok sze-
rint az 1995-ben 
alapított, magyar 

magántulajdonban lévő, 39 
alkalmazottat foglalkoztató 
Kollár Pakk Kft. értékesítés-
ből származó nettó árbevé-
tele tavaly 393 millió forint 

volt, ami több mint 6 száza-
lékkal haladta meg a 2020-
ast. A csomagolástechniká-

val foglalkozó cég fő profil-
ja a vákuumcsomagolás. A 
vállalkozás csomagológépek 

forgalmazását, szervizelését 
végzi, illetve a berendezé-
sekhez csomagolóanyago-
kat is gyárt.

A jövő nyár végére elké-
szülő, 254 millió forintos be-
ruházás 70 százalékát fedezi 
uniós támogatás. A szegedi 
telephelyen egy könnyűszer-
kezetes csarnok épül, amely 
hűtését és fűtését egy 16 ki-
lowatt teljesítményű, hőmér-
séklet-szabályozóval ellátott 
levegő-víz hőszivattyús rend-
szer biztosítja. Az üzembe 
olyan gépeket is beállítanak, 
vásárolnak, amelyek környe-
zetbarát módon működnek.

Hatodik sebességbe kapcsoltak
A jövőre és a jövőnek épít a Solar Konstrukt Szegeden

Új, modern telephelyet épít 
magának a szegedi Solar 
Konstrukt Kft., aminek tel-
jes bekerülési költsége el-
érheti a 600 millió forintot. 
A dinamikusan fejlődő cég 
piaca egyre bővül. Hatodik 
sebességbe kapcsolt a nap-
elemes rendszerek telepí-
tése – Szegeden is.

A 
tervek szerint jövő 
tavasszal adják át 
a Solar Konstrukt 
Kft. új telephelyét 

a Tűzoltó utcában, ahol el-
kezdődött az építkezés. A 
beruházásra közel 208 mil-
lió forint vissza nem téríten-
dő uniós támogatást nyert 
a cég. A vállalkozás tíz éve 
alakult meg két fővel nape-
lemes és elektromos fűtés-
rendszerek telepítésére, va-

lamint az elektromos fűtőpa-
nelek értékesítésére.

– Az elmúlt tíz évben 
folyamatosan növekedett 
a cég, amely ma már öt-
ven embert foglalkoztat – 
mondták az építkezésen 
megtartott sajtótájékozta-
tón a Solar Konstrukt Kft. 
ügyvezető igazgatói, Csányi 
Gábor és Romics Béla. Ha 
elkészül a Tűzoltó utcai te-
lephelyük, akkor kétezer 
négyzetméteres épületbe 
költözik itt a cég, amiből 
1200 négyzetméteres lesz 
a raktár, a fennmaradó rész-
ben kapnak helyet az irodák 
és a bemutatóterem. Az új 
telephely azért is mérföldkő 
a vállalkozás életében, mert 
eddig nem saját, hanem bé-
relt ingatlanokban működött 
a Solar Konstrukt Kft.

– Hosszú távra tervezünk 
– mondta Csányi Gábor, 
amikor az új telephelyen el-
helyezték az időkapszulát. 
Az új telephely építésével 
együtt megújítják a cég in-
formatikai rendszerét és  
webáruházát is. Napele-
mekkel és hőszivattyúval 
szerelik fel az épületet, így 
az energiaigényüket maguk 
termelik meg.

Csányi Gábor 
kitért arra is, 
hogy az általá-
nos gazdasági 
k ö r n y e z e t e t 
befolyásolta a 
járvány, a klíma-
válság és az orosz–
ukrán háború. Az ebből 
származó nehézségekkel a 
Solar Konstrukt Kft.-nek is 
szembe kellett néznie, még 

akkor is, ha nagyon eredmé-
nyes éveket tudhatnak ma-
guk mögött.

A jövőt viszont az ener-
giatakarékosságra való tö-
rekvés és a környezetbarát 
energiafelhasználás fogja 
jellemezni – hangzott el. Az 
érdeklődés eddig is jelentős 
mértékben növekedett, ám 
a rezsicsökkentés részleges 

kivezetése sza-
bályosan „fel-

robbantotta” 
a piacot 
– mondta 
Csányi Gá-
bor. A vásár-

lói érdeklő-
dés óriási, két 

hónap alatt annyi 
megrendelést kaptak, hogy 
ezzel kimerítették éves ka-
pacitásaikat.

Szeged segít
A Tűzoltó utca egyike 
azon felújított ipari 
utaknak, amiket kife-
jezetten azzal a céllal 
tett rendbe Szeged 
város önkormányza-
ta, hogy ott prospe-
ráló vállalkozások 
találjanak otthonra. 
Az önkormányzat 1,2 
milliárd forint uniós 
támogatást nyert gaz-
daságiút-fejlesztésre, 
melyhez további közel 
100 millió forintot biz-
tosított saját költség-
vetéséből.

Tavaly nőtt a csomagolástechnikával foglalkozó szegedi 
cég árbevétele. Forrás: Kollár Pakk FB-oldala 

A dinami-
kusan fejlődő 

szegedi napele-
mes  

cég piaca egyre 
bővül.

Mi a jó büdös 
fene folyik itt, 

miért nem azt csi-
nálja mindenki, 

ami a dolga?

Romics Béla és Csányi Gábor ügyvezető igazgatók a Solar Konstrukt Kft. új, Tűzoltó 
utcai telephelyén tájékoztatták a sajtót. Fotó: Szabó Luca
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Felhívás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése 

alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvég-

zése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekin-

tettel Szeged város területén 2022. június 15. napjától 2022. október 31. napjáig 
terjedő időszakban a Szeged város közigazgatási területén tartott ebek vonatko-
zásában ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a 
formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Több eb ese-

tén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.

A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Sze-

ged, Széchenyi tér 11.; Szeged, Huszár u. 1.), Kirendeltségein (Kiskundorozsmai: 

Szeged, Negyvennyolcas u. 12.; Szőregi: Szeged, Szerb u. 21.; Tápéi: Szeged, Honfog-

lalás u. 73.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu 

oldalon: E-ügyintézés/Ügytípusok/Ebösszeírás) és elérhető az E-önkormányzati por-
tálon is (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon – Ebösszeíró adatlap).

Az ebtulajdonosok/ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és 

az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2022. október 31. napjáig a Pol-
gármesteri Hivatalhoz visszajuttatni
•az Ügyfélszolgálatokon és a Kirendeltségeken történő személyes leadással,

•postai úton az Igazgatási és Építési Irodának címezve 

   (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.),

•ügyfélkapus bejelentkezéssel az epapir.gov.hu oldalon szkennelve a

 Bejelentőlap ebösszeíráshoz nyomtatványt, vagy

•ügyfélkapus bejelentkezéssel az E-önkormányzati portálon az Ebösszeíró adatlap

 közvetlen beküldésével.

A mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, a központi nyilvántartásban 

már szereplő, valamint a korábbi évek ebösszeírásai alkalmával már bejelentett ebe-

ket is be kell jelenteni! Felhívom figyelmüket, hogy az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvé-

delmi bírságot vonhat maga után.

 Dr. Martonosi Éva,

 Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Tápén és a főiskolán is tanított
A 95 éves Galiba Ferenc kor- 
elnöke volt a rendszerváltó 
szegedi közgyűlésnek. 

G
aliba Ferenc 1927. 
augusztus 30-án 
született Szege-
den. Parasztcsa-

ládban nőtt fel, négyen vol-
tak testvérek. 1946-ban vé-
gezte el a tanítóképző főisko-
lát Szegeden. Tanárai között 
volt Bálint Sándor, aki ma-
gyart és történelmet taní-
tott. Egy évig tanított Tápén, 
majd 1947-től 1965-ig Fe- 
jér megyében dolgozott több 
kistelepülésén. Az 56-os for-
radalom az 1700 lelkes Lajos-
komáromban érte. A forrada-
lom után elfogták, és Kistar-
csára került börtönbe. 1965-
ben került vissza Szegedre. 
Először Szatymazon tanított, 
majd 1988-as nyugdíjba vo-
nulásáig a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolán volt szak-
vezető tanár. Folyamatosan 
képezte magát, előbb a ma-
tematika–fizika, majd a bioló-
gia–mezőgazdaságtan, végül 
a technika szakot végezte el.

Több civil szervezetben 
vállalt tisztséget, így a Magyar 

Politikai Foglyok Országos 
Szövetségében, a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesületben, a Dél-alföldi 
56-os Vitézi Rendben, amely-
nek vezénylő hadnagya.

1990-ben a rendszervál-
tó szegedi közgyűlésnek volt 
a korelnöke. 1994-ig a köz-
gyűlés oktatási bizottságá-
nak volt tagja. Rendszeresen 
mondott beszédet az 56-os 
forradalom évfordulóján ren-
dezett ünnepségeken.

2005-ben megvalósult 
egy nagy álma: ötödmagával 
elutazott a Bajkál-tóhoz, mert 
szerette volna látni a tó külön-
leges élővilágát. A kirándulás-

ról 950 kép és egy rövidfilm is 
készült.

Az ünnepelt nagyon sze-
ret kertészkedni. A ház körüli 
kertje Madárbarát mintakert 
minősítést kapott. A Kiskun-
sági Nemzeti Park polgári ter-
mészetőre, így részt vesz az 
európai madárszámlálásban. 
2004-ben megkapta a Nem-
zeti Helytállásért kitüntetést, 
tavaly pedig gránit díszokle-
velet vehetett át a pedagó-
gusképző karon. Felesége 
szintén pedagógus. Három 
gyermekük született. Büszke 
29 tagú családjára, jelenleg 
hat unokája és tíz dédunokája 
van.

Tóth Károly önkormányzati képviselő köszöntötte a város 
nevében Galiba Ferencet a 95. születésnapján. Fotó: Ivá-
nyi Aurél 

65 ezer nézőt vonzott a szabadtéri
Sikeres évadot zárt a Sze-
gedi Szabadtéri Játékok. 
A Dóm téri és az Újszegedi 
Szabadtéri Színpad előadá-
saira közel 65 ezren voltak 
kíváncsiak.

J
únius 22. és augusz-
tus 21. között a két 
játszóhelyen tizen-
négy produkciót lát-

hattak a nézők összesen hu-
szonhét estén – tájékozta-
tott a szabadtéri. A Szegedi 
Szabadtéri Játékok és a Sze-
gedi Nemzeti Színház érték-

közvetítő kultúr-
missziójának 
szellemében 
nagy hang-
súlyt fek-
tetett arra, 
hogy opera- 
és néptánc- 
előadás is szere-
peljen a sokszínű re-
pertoárban, Kossuth-díjas 
rendezők közreműködésé-
vel.

A Dóm téren a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttessel 
koprodukcióban készült Sza-

badság, szerelem! 
– Petőfi, a vitéz 

című tánc-szín-
játék nyitotta 
a nyarat. A 
Madách Szín-

ház 2014-ben 
a szabadtérin 

debütált sikerelőa-
dása, a Mamma mia! is 

visszatért négy alkalommal, 
a közönség legnagyobb örö-
mére. Önálló produkcióban 
mutatták be Verdi La Tra-
viata című operáját pazar 
látványvilággal és világszín-
vonalú énekesek főszerep-
lésével.

Saját produkcióként, hat 
estén keresztül láthatta a 
közönség a Chicago című 
musicalt, amire több mint 
22 ezren voltak kíváncsiak. 
A szabadtéri tájékoztatása 
szerint a közönség egy-
aránt örömmel 
fogadta a ha-
gyományos 
é r t é k e k e t 
közvetítő és 
a populári-
sabb előa-
dásokat is. 
Azt írták, hogy a 

Dóm téri produkciók látoga-
tottsága a jelenlegi, folya-
matosan alakuló gazdasági 

környezet ellenére is 
meghaladta a ter-

vezett nézőszá-
mot.

Az előző 
évekhez ké-

pest kétszeres 
előadásszámot 

produkáló Újszege-

di Szabadtéri Színpad re-
korderedményeket hozott. 
Olyan híres zenészek, éneke-
sek adtak itt koncertet, mint 
például Boban Markovics, 
Dés László, a Csík Zenekar 
és Presser Gábor, valamint 
Rost Andrea, Jávori Ferenc 
Fegya és a Budapest Klez-
mer Band. Itt láthatták a né-
zők a Sakk című musicalt és 
a Gyöngyhajú lány balladája 

című, Omega-slágerekkel 
tűzdelt ExperiDance-produk-
ciót, valamint A dominógyil-
kosság című krimit és az 
Anconai szerelmesek című 
zenés komédiát is.

Arról is tájékoztatott a 
szabadtéri, hogy az évad 
előtt 35 millió forintos ön-
kormányzati támogatással 
korszerűsítették a színpad-
technikát Újszegeden.

Botka László polgármester átnyújtotta a 85 éves Pál Tamás 
karmesternek Szeged város aranyérmét, és megnyitotta a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 91. évadát, amely a Szabadság, 
szerelem! – Petőfi, a vitéz című tánc-szín-játékkal indult. 

A két 
játszóhelyen 

tizennégy pro-
dukciót láthattak 
a nézők összesen 

huszonhét es-
tén.

A Dóm téri 
produkciók 

látogatottsága 
meghaladta a 
tervezett néző-

számot.

Nagy sikerű koncertet adott Dés László az Újszegedi Szabadtéri Színpadon, ahol Básti 
Juli is a vendége volt. Fotók: Szabó Luca
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M
egérkeztek és 
már használ-
hatóak az első  
Lime-kerékpá-

rok Szegeden. Összesen ki-
lencven ilyen közbringa lesz 
a városban. „Ezeket a Lime- 
appban megtekinthető mint-
egy száz helyen lehet felven-
ni és letenni, viszont ilyen 
helyszín a körgáton kívül is 
lesz, a településrészek köz-
ponti helyein” – írta Nagy 
Sándor városfejlesztési al-
polgármester a közösségi ol-
dalán.

A Lime már tavasszal je-
lezte, hogy villanybiciklikkel 
szeretné bővíteni a szegedi 
kínálatát. Az önkormányzat 
nem gördített akadályt a 
fejlesztés elé. A kilencven 
elektromos kerékpár mellett 

330 rollert is lehet bérelni. 
A szolgáltatást nyújtó cég 
számára Szeged az egyik 
legsikeresebb város, ahol 
a rollerek mellett immár a 
villanybiciklikre is fel lehet 
pattanni.
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Felhívás parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban 
vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon 
történő irtását folyamatosan végezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmé-
ben a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezé-
si kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Me-
gyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közér-
dekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles 
megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módokon tehetik meg:

Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302    
 SZMJV Polgármesteri Hivatal zöldszám
 e-mail: info@szegedvaros.hu
Külterületre, zártkertre vonatkozóan: tel.: 62/680-170                                                                   
 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
 Földhivatali Főosztály
 Földhivatali Osztály 1.
 e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu

 Dr. Martonosi Éva
 Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Tanévkezdés sok bizonytalansággal
Szeged beiskolázási támogatással, Szabó Sándor tanszerekkel segíti már 

évek óta az iskolakezdést

Hosszú évek óta megszo-
kott Szegeden, hogy az 
MSZP országgyűlési és ön-
kormányzati képviselői au-
gusztus végén tanszerosz-
tással segítik a rászoruló 
családokat, hogy könnyeb-
bé tegyék a tanévkezdést.

M
últ héten a Csil-
lag téren osz-
tották a füzet-
csomagokat a 

szocialista képviselők, nem 
csekély érdeklődés mellett. 
Szabó Sándor, Szeged szo-
cialista országgyűlési képvi-
selője elmondta: sok szegedi 
család rászorul a segítségre. 
Az elmúlt hónapokban sokat 
romlott az ország gazdasá-
gi helyzete, vágtat az inflá-
ció, durván emelkednek az 
élelmiszer- és energiaárak, 
adóemelések történtek, így 
nehezebbé váltak a megél-
hetési feltételek.

Szabó Sándor ezért is lát-
ja úgy, hogy ebben a helyzet-
ben még fokozottabban kell 
segítséget nyújtani a rászo-
rulóknak.

– Szeged szolidáris kö-
zösség – mondta a képvise-

lő, hangsúlyozva: különösen 
fontos a segítség akkor, ha 
több tízezer forintba kerül 
egy gyerek tanévkezdése a 
családnak.

Szabó Sándor törvény-
módosítást nyújtott be az 
Országgyűlésben. Ebben 
azt kezdeményezte, hogy 
duplázzák meg a tizenkét 
éve változatlan összegű 
családi pótlékot. Szerinte 
ha elfogadnák a javaslatát, 
könnyebbé válna a tanév-
kezdés a gyerekes családok 
számára.

– A legkisebb segítség 
is segítség. Sok család 
egyre nagyobb szorongás-
sal néz a tanévkezdés elé 

– mondta a tanszerosztás 
helyszínén Kozma József 
önkormányzati képviselő. 
Emlékeztetett arra, hogy 
az önkormányzat immár 
negyedik éve kiszámítha-
tó módon nyújt segítséget 
a szegedi családoknak az 
iskolakezdéshez: általános 
iskolás gyermekenként 10 
ezer forintos támogatással 
segít Szeged városa. A tá-
mogatás szeptember 15-éig 
igényelhető.

– A pénz jó helyre kerül, 
mert az iskolába járás a tu-
dás megszerzésének feltéte-
le, és ehhez biztosítani kell a 
feltételeket – zárta szavait 
Kozma József.

E-biciklikkel bővült
a Lime szolgáltatása

A REÖK elkötelezett
a kortárs művészet iránt

V
erebics Katalin festőművésznek ítélte a zsűri Sze-
ged város díját a XIX. Táblaképfestészeti Bienná-
lén – közölte Kozma József, a közgyűlés kulturális 
bizottságának elnöke egy online eseményen. Feli-

dézte, a biennálét 1983 óta szervezik meg, a Nyári Tárlat-
tal éves váltásban. Nátyi Róbert, a Regionális Összművésze-
ti Központ (REÖK) vezető kurátora kifejtette: mára a magyar 
kortárs művészet iránt elkötelezett intézmény jött létre Sze-
geden, a Táblaképfestészeti Biennálé pedig egyre inkább a 
mai hazai festészetet reprezentáló tárlattá vált.

Az elektromos kerékpá-
rokat nem lehet akárhol 
letenni a városban. Fotó: 
Iványi Aurél 

Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Szeged szocialista önkormányzati képviselői 
tanszereket osztottak a rászoruló családoknak Tarjánban. Fotók: Szabó Luca

Játékautóval érkezett, tanszerekkel távozott. Kezdődhet 
az iskola.
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Bezerédi Zoltán:  
Minek üzengetni,  
a néző nem azért jön, 
hanem mert nívós 
szórakoztatást akar

– A Tóték után a Játék a kas-
télyban-t rendezi Szegeden. 
Mennyire ismerte meg a szí-
nészeket, a színházat?

– Ez egy felkérés, ráadá-
sul egy korábbi, mert Úri 
murit rendeztem volna a Kis- 
színházban, de közbeszólt a 
pandémia. A felkérés azon-
ban megmaradt, és javasolta 
a színházvezetés a Molnár 
Ferenc-vígjátékot. Mivel ré-
gebb óta kacérkodom ezzel 
a darabbal, nem volt ismeret-
len, már csak azt kellett meg-
néznem, ki tudom-e osztani 
a társulatra, és úgy láttam, 
igen. A többséggel dolgoztam 
együtt itt korábban Szegeden, 
Menczel Andival Győrben, 
Krausz Gergővel a West Side 
Storyban. 

– Molnár Ferenc Üveg-
cipőjét rendezte már koráb-
ban. Milyennek tartja a szer-
zőt?

– Sőt főiskolán is rendez-
tem egyszer Molnár Ferencet. 
Nagy tisztelője vagyok, na-
gyon jó írónak, igazi színházi 

embernek tartom, van egy 
pici por az íráson egyszerűen 
csak attól, hogy az 1920-as 
években íródott, de a Mohácsi 
testvérek elég jól leporolták. 
Tehát ez egy általuk készített, 
és engedélyezett dramatizá-
ció.  

– Mennyire lett ez a válto-
zat 2022-es?

– Csak annyira, hogy bizo-
nyos mondatok fölött eljárt az 
idő, például hosszabbak, mint 
a mai beszéd.

– Mennyire lesz áthallás 
a mostani helyzettel?

– Nagyon könnyen, mert 
színházról szól. A színházcsi-
nálás gyötrelmeiről, a szépsé-
geiről és a rondaságáról szól 
az egész előadás. 

– Színház a színházban.
– Igen, ez egy korszerű 

színház, Molnár ezzel meg is 
előzte a korát, kicsit már un-
hatta magát a nagyobbnál na-
gyobb sikerek írása közben. 
Ezért Brecht és Pirandello kor-
társaként ő maga is színházi 
újítóként lépett fel, hogy rá is 

nézek, meg benne is vagyok. 
Ez nagyon izgalmas. 

– Magas a nézők ingerkü-
szöbe. Mennyire kell ezt az 
előadást feldobni?

– Nem kell. Inkább, mint 
egy léghajó, olyan, amiről le-
dobáltuk a felesleges súlyt, és 
engedjük könnyedebben leve-
gőbe emelkedni, csak ennyit 
csináltunk. 

– Mennyire hagyja kibon-
takozni a színészeket, hogy 
énekeljenek, zenéljenek?

– Krausz Gergő a zene-
szerző, ő zenél. 

– Nem gondolkozott raj-
ta, hogy valamelyik szerepet 
eljátssza?

– Nem, egyik rendezé-
semben sem izgatott, én az 
egészet akarom megcsinálni, 
soha nem volt bennem, hogy 
melyik szerepet akarom, mert 
mindet és egyet sem. 

– Milyen a szegedi társu-
lat?

– Én választottam, nagyon 
szeretem őket, jó színész 
mind, tökéletes a bizalmam 
irántuk, és úgy nézem, hogy 
nekik is felém. 

– Megszoktuk korábban, 
hogy ha Borovics Tamás és 
Gömöri Krisztián egy darab-
ban játszik, akkor ők alakít-
ják a nagy és kicsi párosát. 
Most nem így lesz. Miért?

– Korábban, amikor dol-
goztam velük, akkor ők ezt 

kikérték maguknak, hogy ne, 
hiszen ez már egy lerágott 
csont.

– Az előző évad végén a 
fiát, Bezerédi Bendegúzt is-
merhették meg a szegediek, 
hiszen a Freeszfe zenés ren-
dező szakos hallgatójaként 
vizsgaelőadást rendezett itt 
az osztálytársaival. Hogy fér 
meg a két dudás egy család-
ban?

– Nagyszerűen. Ugyanazt 
a pályát választottuk, kicsit 
nem pont ugyanúgy. Ugyanaz 
az érzékeny szakma, igyek-
szünk egymást tisztelni, se-
gíteni, jó a viszonyunk. Ő egy 
fiatal titán, zenés rendező, 
én is rendeztem zenéseket, 
de most rendes rendező va-
gyok. Büszkeség, hogy képes 
megfordulni a történet, hiszen 
művészcsaládokban felmerül 
a kérdés, hogy ő az én fiam, 
vagy én vagyok az ő apukája. 
Hál’ istennek jól megfér ez 
egymás mellett. Szinte mindig 
én olvasom el először azt az 
anyagot, amit ő csinál, ugyan-
úgy bírálom, mintha kívülálló, 
szeretetre méltó ember adná 
oda. Nem lehet máshogy csi-
nálni ezt a kapcsolatot, csak 
őszintén. Elmondom, mi tet-
szik, és mi nem, a többi az ő 
dolga. És Szegeden is meg-
néztem a vizsgaelőadásukat, 
hogyne. 

– Rendezte már a fiát? 

– Igen, de akkor még gye-
rek volt, szükségem volt egy 
gyerekszereplőre, tudtam, 
hogy tehetséges, írtam neki 
egy szerepet, és nagy élvezet-
tel eljátszotta. Sőt mesét is 
írtam neki, mert népmeséket 
kellett mondaniuk, és nem 
találtam megfelelőt, úgyhogy 
hamisítottam neki egyet, a 
Bendegúz-mesét.

– Ahogy fogalmazott, a 
színházba nem viszi be a napi 
aktuálpolitikát, de a színház-
csinálásról véleményt alkot 
az előadásokban. 

– Molnár Ferenc is ezt 
csinálta: kritizálta a kora szín-
házkészítési módszerét, és ez 
időtálló.

– Mégis úgy tűnik, ka-
rakán véleményt formál az 
életről.

– Akár a kaposvári szín-
házban voltam, akár a Ka-
tonában, mi mindig rendes 
színházat csináltunk. A politi-
ka jön úgy, hogy egyszer csak 
azt hiszi, róla beszélünk, hol-
ott nem. Ez csak az ő lelkiis-
merete, hogy azt gondolja. A 
színház sokkal finomabb en-
nél. Ha a néző úgy érzi, hogy 
az a Shakespeare, Ibsen vagy 
más olyan helyzetről szól, 
mint amiben ő él, az lehet. Mi 
csak színházat csinálunk, és 
ez az izgalmas. Aki direktben 
politizál, azt nem szeretem, az 
nem az én műfajom. Minek 

üzengetni? A néző nem azért 
jön, hanem mert nívós szóra-
koztatást akar, és az abból áll, 
hogy jó színházat csinálunk.

– Közben azért félti a 
színházakat? 

– Persze, a színház mindig 
mostoha sorsú, a kígyó farka. 
Ha valamiről le lehet monda-
ni, akkor ez mindig az, ezt oda 
lehet csapni, el lehet venni, 
mostohagyerek. Közben na-
gyon nagy az imázsa, csodá-
lat van iránta, a másik pilla-
natban meg nincs egy vas se. 
Amióta világ a világ, ez mindig 
így volt. Amikor az államnak 
jókedve van, akkor szór rá 
egy kis pénzt, így született a 
görög színház, mert kellett a 
nép hangulatához. Most is jó-
val több pénzt ad az állam a 
színházakra, mint régen, csak 
meghatározza, hogy kinek, és 
hogy mit játsszon. Ezt hívják 
pénzdiktatúrának. Na, az nem 
az én színházam. 

– Röviden akkor igen a 
válasza, aggódik.

– Gondoljon bele, a fűtés, 
villamos áram olyan szinten 
sújt minket, hogy minden tisz-
teletem a színházaknak, ha ki 
tudják gazdálkodni. És nem 
lehet jegyárat emelni, mert 
nem jön el a néző, hiszen ott-
hon is ki kell fizetnie a szám-
lákat. Az a kérdés, hogy mi jut 
neki még erre.

Dombai Tünde

Bezerédi Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, 
rendező állítja színpadra a szegedi színház első bemuta-
tóját az új évadban. A Játék a kastélyban című Molnár 
Ferenc-vígjáték a színházcsinálás szépségeiről és gyötrel-
meiről szól. A rendezőt megkérdeztük a szegedi társulat-
ról, zenés rendező szakos fiáról és arról, politizál-e az előa-
dás, vagy a valósággal való bármilyen egyezés kizárólag a 
véletlen műve. Bemutató szeptember 30-án, péntek este 
a Nagyszínházban.
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Vibrált a levegő a SZIN-en

T
öbb tízezren zárták a nyarat a Szege-
di Ifjúsági Napokon. A fesztivál egye-
di hangulata, a nemzetközi sztárok 
sora és a hazai zenei élvonal legjobb 

koncertjei a járvány előtti hangulatot idézték 
a SZIN-en – vibrált a levegő a fesztiválsze-
zon legnagyobb nyárzáró buliján. A rendezők 
tájékoztatása szerint a látogatószám meg is 
döntötte a 2019-es korábbi rekordot. Már az 
elővételes jegyeladásból kiderült, hogy hatal-
mas az érdeklődés az idei SZIN iránt, a bérle-
tek a fesztivál előtt elfogytak, a szombati na-

pijegyeket pedig már péntektől nem lehetett 
kapni. Minden korosztály képviseltette ma-
gát, az egészen kicsiktől az aggastyánokig. 
Valaki azt írta a közösségi médiában, hogy 
idén volt először a SZIN-en, és látta egy be-
jegyzésben, hogy egy 82 éves néni is most 
volt először. Sose késő új dolgokba belevág-
ni... A legnagyobb múltú hazai könnyűzenei 
fesztivál jövőre lesz 55 éves, és a szervezők 
már készülnek, hogy méltó módon ünnepel-
jék meg a jubileumot. (Fotók: Iványi Aurél, 
Szabó Luca, SZIN)

Égig ért a földi boldogság.

A lányok a fiúk nyakába ültek és úgy énekeltek.

SZIN, szabadság, szerelem. Átszellemülten.

Rendszeresen megtelt a koncerttér a színpadok előtt.

Korda György és Balázs Klári 
valósággal berobbantotta  
a SZIN-t.

Rag’n’Bone Man a fesztivál egyik sztárfellépője volt.

Girlandeső Alle Farben koncertjén.
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

Nemzetközi halfesztivál és időutazás

A Somogyi-könyvtár könyv- 
ajánló sorozatában Bíró-Ba-
logh Tamás irodalomtörté-
nész Kosztolányi Dezső írá-
sait ajánlja.

T
örténete van an-
nak, hogy egy nem 
jó könyv döntő sze-
repet kap az ember 

életében. Az 1996/97-es 
egyetemi tanév első félévé-
ben Olasz Sándor tanár úr 
igencsak meglepődött, ami-
kor fölvettem nála Az Esti 
Kornél mint antiregény című 
szemináriumot. 
Ismert már, mert 
a Tiszatájban már 
jelent meg novel-
lám, vagy éppen 
lepődött meg, 
mert ismert, és 
nem erre számí-
tott, de a felsőbb-
éveseknek meg-
hirdetett kurzu-
son mindenképp 
oda nem illő elem 
voltam, és a refe-
rátumom témavá-
lasztása is rend-
hagyóra sikerült. 
Gáláns udvarias-
sággal megvár-
tam, amíg az összes felsőbb-
éves választ magának, aztán 
elvittem a maradékot. Az Esti 
Kornél elbeszélésmódja volt 
az. Sanyi csodálkozott, hogy 
miért örülök a legnehezebb 
témának (amit senki nem 
akart választani), én meg vi-
gyorogtam, mert eleve ezt 
szerettem volna. És ez a refe-
rátum, illetve az alapjául szol-
gáló könyv megváltoztatta az 
életem, máig hatóan, tehát 
fogalmam nincs, mi lennék 
nélküle.

A könyv, 
amiből a re-
ferátum-
ra ké-
s z ü l -
t e m , 
a z 
é l e t -
műso-
r o z a t 
darabja 
volt, amely 
egyben tartal-
mazta az 1933-as 
Esti Kornél című önálló kötet 
anyagát, és a későbbi Esti 
Kornél kalandjai ciklust.

A referátumra való készü-
lés során jöttem rá, hogy ez 
egy nem jó kiadás, ergo nem 
jó könyv: az első rész még 
oké, de a második már nem 
a ciklus szerint, hanem ke-

letkezési idejük szerint, kro-
nológiai rendben adja a no-
vellákat, és ezzel alaposan 
összezutyulja nemcsak a tör-
ténetet, de Kosztolányi szán-
dékát is. Ráadásul tartalmaz 
egy csomó olyan prózát, ami 
nem is volt eredetileg a soro-
zat része. Így aztán amellett, 
hogy megvizsgáltam a kötet 
elbeszélésmódját, a kiadá-
sok és a kötetkompozíciók 
összevetésével, a sajtómeg-
jelenések megkeresésével 
rögtön belecsöppentem ki-
adástörténeti, szerkesztési, 

textológiai stb. kérdésekbe 
is, az alakmáshasználat pe-
dig felvetette az életrajziság 
és önéletrajziság kérdését, 
amiből meg az első doktori 
disszertációmat írtam. 

Ezután én is írtam egy 
csomó Esti Kornél-novellát, 
és időben eltávolodva ma 
már látom, hogy ez a ta-
pasztalat kellett ahhoz, hogy 
választani tudjak az írói és 
az irodalomtörténészi pálya 
közt – utóbbi nyert.

De ha valaki nem akar 
író vagy irodalom-

történész len-
ni, akkor 

sem bán-
ja meg, 
ha elol-
v a s s a 
az Esti 
Kornélt, 

mert na-
gyon jó 

o lvasmány. 
Mint minden 

Kosztolányi-írás, gondol-
kodtat és szórakoztat. A nyel-
vi zseniség pedig mindig ha-
nyatt vág. Kosztolányi jó író, 
na. Csak vigyázzon mindenki, 
melyik kiadást olvassa. 

Kosztolányi Dezső írásai 
több kiadásban is kölcsönöz-
hetők a Somogyi-könyvtár-
ból.

 De ha valaki nem 
akar író vagy iro-

dalomtörténész lenni, 
akkor sem bánja meg, ha 
elolvassa az Esti Kornélt, 

mert nagyon jó olvasmány. 
Mint minden Kosztolá-
nyi-írás, gondolkodtat 

és szórakoztat.

A 
Szeged Televízió és 
a Szegedi Pince-
színház együttmű-
ködésében készült 

filmmel nyitott a 13. Bujtor 
István Filmfesztivál verseny-
programja. A Tessék engem 

elrabolni! a játékfilmek ka-
tegóriájában versenyzett 
negyven másik alkotással 
együtt. A film alapját egy 
színdarab adta, melyet Ja-
nik László írt Márton Klára 
azonos című regénye alap-

ján, a zenét pedig Varga Bá-
lint szerezte. A stáb 2020-
ban nyolc nap alatt forgatta 
le a filmet, melynek utómun-
kája egy hónapig tartott. Az 
első bemutató a Belvárosi 
Moziban volt, most pedig a 
balatonszemesi fesztivál né-
zői is megismerkedhettek a 
családot kereső árva kisfiú, 
Misi történetével. Aradi Mó-
nika, a rendező munkatársa 
elmondta, hiánypótló film, 

mert mostanában nem ké-
szült gyerekszereplős, ze-
nés, szívet melengető al-
kotás. Ezt értékelte a zsűri 
is, a bírálók szerint nagyon 
jól illeszkedtek egymáshoz 
a történet zenés és prózai 
részei. A zsűri elnöke, Fe-
renczi Gábor Balázs Béla-dí-
jas filmrendező külön ki-
emelte az operatőri munkát 
és a jól összevágott jelene-
teket. 

Történetében először kapott 
játékfilmért díjat a Szeged Televízió

A Tessék engem elrabolni! című zenés ifjúsági tévéfilm a 
13. Bujtor István Filmfesztiválon a közösségi filmezés dí-
ját kapta meg. Az idei seregszemlén összesen 104 alkotás 
versengett négy kategóriában, a fesztivál hétvégéjén ezek 
közül nyolcvanat láthattak az érdeklődők.

Jelenet a filmből és Klucsik Edit rendező. Fotó: Szabó Luca

SÁRKÁNYHAJÓ FESZTI-
VÁL

Időpont: szeptember 3., 
szombat, 9 és 19 óra között
Helyszín: Partfürdő

LÁTOGATHATÓ A VÍZTO-
RONY 
Időpont: szeptember 3., 
szombat, 10 és 16 óra kö-
zött
Helyszín: Szent István tér

ALSÓVÁROSI NAPSUGA-
RAK
Időpont: szeptember 9., 
péntek, 9 és 14 óra 
Találkozó: Alsóvárosi Napsu-
garas Tájház
A másfél órás kultúrséta 

regisztrációhoz kötött és 
részvételi díjas. Telefon: 
+36-30/501-2822, e-mail: 
szegedalsovarosi.tajhaz@
gmail.com.

SZIA – SZEGED INTERNA-
TIONAL AIRSHOW
Időpont: szeptember 9–11.
Helyszín: Szegedi Repülőtér

SZEGED ISMERT HÖL-
GYEI, HÍRES NŐALAKJAI 
Időpont: szeptember 10., 
szombat, 10 óra
Találkozó: Tourinform-iroda
A kétórás séta regisztráció-
hoz kötött és részvételi díjas. 
Tourinform-iroda, Széchenyi 

tér 12.; telefon +36-62/488-
690, 488-699; e-mail: sze-
ged@tourinform.hu.

IDŐUTAZÁS A HÍDON TÚL 
– KRÁLICÁTÓL A VILLA- 
NEGYEDIG
Időpont: szeptember 11., 
vasárnap, 10 óra
Találkozó: újszegedi liget fő-
sétányának bejárata
A kétórás városnézés re-
gisztrációhoz kötött és rész-
vételi díjas. Tourinform-iro-
da, Széchenyi tér 12.; 
telefon +36-62/488-690, 
488-699; e-mail: szeged@
tourinform.hu.

XVI. SZEGEDI ŐSZI ZSIDÓ 
KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Pró és kontra – beszélgeté-
sek a függőségekről
Helyszín: új zsinagóga
Időpont: szeptember 18., 
vasárnap, 14 óra

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala aktuális álláspályázatai:

ENERGETIKAI ÜGYINTÉZŐ,

KÖZÚTKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ.

Részletek a www.szegedvaros.hu/karrier internetes oldalon.

A programokról minden egy 
helyen a http://szegedtour-
ism.hu/hu/esemeny/ olda-
lon.

NEMZETKÖZI TISZAI HAL-
FESZTIVÁL
Helyszín: Huszár Mátyás 
rakpart
Szeptember 2., péntek 
15 óra: DJ Schindel
16 óra: AV Acoustic Zenekar
18 óra: Nakahara Trió
20 óra: Coco Bongo Zene- 
kar
22 óra: Raksa Bernadett
Szeptember 3., szombat
11 óra: Zenekoktél – DJ Hor-
váth
14 óra: Talent Tehetségek
16 óra: Rambling Blues Trió
18 óra: Casino együttes
20 óra: Kovács Andi
21 óra: Gera Fivérek
Szeptember 4., vasárnap
11 óra: Zenekoktél – DJ Hor-
váth
13 óra: Csillag Júlia & Blaho 
Attila
15 óra: Storyville Jazz Band
17 óra: Vecsernyés Róbert
19 óra: Zsomboys
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H
irtelenjében nem 
emlékszem, hogy 
ki mondta a kö-
vetkezőket: „Az ál-

modozás az élet megrontó-
ja.” Való igaz, de aligha van 
olyan ember, aki nem álmod-
na vagy álmodozna. Evidens 
hát, hogy mindenki szokott 
álmodni: pihentetően szé-
pet és izgalmasat, netán fé-
lelmetesen sok zagyvaságot.

Nem így Ádám a Karmeli-
ta kolostorban, aki alázattal 
szolgálja őfelségét, a királyt. 
Vagyis akárhonnan nézzük 
és vizsgáljuk álmainkat, 
azok nem múlnak el nyom-
talanul, sőt…

A Karmelita kolostorban 
– válasszuk ki az első férfi 
nevét – Ádám feszengve 
szippantott fel egy kis kólát, 
aztán szomorúan dalra fa-
kadt: „A politikában nincsen 
hála, itt csak egy kígyónak 
lehet válla.” Kis idő múltá-
val, valószínűleg a nóta hal-
latán kopogtatást hallani az 

ajtón, ahogy egy ajtónálló 
lépett be Ádámhoz.

– Őfelsége a király hívat-
ja, tekintetes ispán uram. 

Ádám, akinek gondol-
kodni se volt ideje, idege-
sen lépett a trónterembe. A 
király – pedig hol volt még a 
karácsony – egy pirosra sült, 
nagytermetű pulykát tömött 
a bendőjébe, fogyasztva azt. 
Ádám érkezésekor felpillan-
tott, s szólt:

– Ne ülj le, Ádám fiam! 
Nem lesz hosszú jelenléted. 

Ádám dermedten meg-
állt a trónszék előtt, és alá-
zatos tekintetet erőltetett 
amúgy igen feszült arcára. 
Nem teketóriázott a király:

– Ezt jól elszúrtátok, 
nem kicsit, nagyon! Miért 
nem látok egy valamirevaló 
Soros-kampányt? Lázong a 
tömeg, miért nem ütünk visz-
sza?

Ádám álmában sokszor 
leütötte már az uralkodót, 
és amikor vérzett, jött rá 

arra, hogy amit tett, jóváte-
hetetlen. Ekkor álmában és 
kétségbeesetten nekiron-
tott a kolostor kétszárnyú 
ablakának, amin pechjére 
vasrács díszelgett, és ami-
kor nekicsapódott az ablak 
rácsának, felriadt álmából, 
megnyugodva konstatálta, 
mégsem a királyság fellá-
zadt felségárulója, hanem a 
királyház megbecsült ispán-
ja. Sok év óta szoktatta már 
magát az elvárt alázatos 
hangnemhez, amikor a ki-
rállyal beszélt, de az annyira 
idegen volt a természetétől, 
hogy nem bírt igazán hozzá-
szokni. Volt is elégszer ebből 
baja.

– Bocsásson meg, fel-
séges úr, de az olcsó gázra 
épült felséged újraválasztá-
sa, és most lesz, aki a sok-
szorosát fogja fizetni az ed-
digi rezsinek.

A király szokatlanul ide-
gesnek tűnt, meg is szólalt:

– Majd én eldöntöm, mi 

a kommunikációs és mi a 
gazdasági probléma. A vi-
lágon semmi közöd hozzá, 
de tudd meg, hogy mindig 
igazat mondunk választóink-
nak. 

(E végszónál mintha 
földrengés történt volna, 
úgy mozgott a talaj a lábuk 
alatt.) Ádám felsóhajtott. A 
hangján érezni lehetett a 
megkönnyebbülést, amikor 
újra megszólalt.

– Akkor minden rendben 
van, felséges uram, most 
már csak újból be kell jelen-
teni, hogy visszatér a rezsi-
csökkentés, a tömeg pedig 
újra meghódol. Ez az ára 
szeretetünknek. 

De az uralkodó nem sze-
reti, ha elmagyarázzák neki 
a világ működését.

– Van olcsó gáz, Ádám 
fiam, de nem a jobbágyok-
nak. Van olcsó gáz, de ehhez 
senkinek semmi köze nincs!

– Felséges úr! Az áfabe-
vételek is jócskán megnő-

nek az infláció mellett, nem 
tudnánk abból kompenzálni 
legalább a családi házakban 
lakókat?

A király akkorát csapott 
az asztalra, hogy egy pilla-
natra azt lehetett hinni, el-
száll a sült pulyka.

– Turkálok én a te zse-
bedben, Ádám? Vedd úgy, 
hogy alkalmat kaptál mind-
ezt jóvátenni, de utolsó alka-
lomként. 

Ádám nagyot nyelt és 
mélyen meghajolt: – Köszö-
nöm, felség.

– Akik a katát nekünk 
köszönhetik, tíz éven át alig 
adóztak, most meg hisztéri-
áznak és követelik azt, ami a 
miénk. Jól van ez így? – kér-
dezett vissza a király, majd 

ugyanazon levegővétellel 
mondta Ádámnak: – Taka-
rodj!

Ádám remegve, izzadva 
lépett ki a kolostori épület-
ből. Jólesett volna neki egy 
kis nyugtató, meg egy világ-
megváltó ötlet, különben 
úgy érezte, nagy a baj. Tör-
ténetesen a halálra gondolt. 
Meg valami dallamféle járt 
a fejében, amelyben egyet-
len uralommá szerveződik 
és egyetlen vezetőnek, a ki-
rálynak engedelmeskedik a 
szolganépség…

Jó lesz az álomvilágból 
felébredni, mert a magyar 
nép legendás birkatürelme 
is elfogy egyszer!

Kutnyik Pál

9Olvasóink írták

Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az ész-
revételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett 
formában adja közre.

Nézz az égre fel! Olvasónk, Benda Beatrix megtette, és elküldte képét.

Nemzethalál
„Vagy jőni fog, ha jőni kell, / 
A nagyszerű halál, / Hol a te-
metkezés fölött / Egy ország 
vérben áll” – írta Vörösmarty 
Mihály. Nemzethalál. Igazán 
sohasem értettem, mit jelent 
a nemzethalál. Népek jöttek, 
mentek, de ők is emberek 
voltak. Férfiak és nők. Olya-
nok, akik jó eséllyel megsze-
rették egymást, együtt éltek, 
vagy legalábbis gyermekeik  
lettek. 

Igazán Vörösmarty sem 
félt attól, hogy a magyar 
nemzet elhal, kipusztul, el-
tűnik. Persze Trianont még 
nem tudhatta. De Magyar-
ország akkor is megmaradt. 
Kicsit kisebb méretben... Kö-
zép-Európa közepén, csak 
azóta egyre inkább lemarad-
va. Lemaradva nem Auszt-
riától, mert az már fény- 

évekre van tőlünk, hanem 
Szlovákiától, Csehországtól, 
Észtországtól és lassan Ro-
mániától is.

A nemzethalál a leg-
ritkább esetben jelenti a 
nemzet kiirtását, fizikai meg-
semmisítését. Az emberek 
tovább élnek. A kérdés iga-
zán az, hogy hogyan?

Az orbáni 12 évben 600 
ezer magyar, főleg fiatal 
hagyta el az országot. Soha 
nem született olyan kevés 
gyermek, mint tavaly. Még 
az is mindegy, mit mond Ka-
talin, konszenzus nélkül ki-
nevezett köztársasági elnök 
Brazíliában vagy a pápánál a 
nagyszerű családtámogatási 
rendszerről.

A magyar nemzet nem 
fog kihalni. De hogy milyen 
lesz? – az kérdés. Milyen 

iskolában tanul, szabad-
ban vagy fideszileg átpoliti-
záltban, átírtban? Ki tanít-
ja gyermekeinket, szabad 
lelkű megfizetett tanárok 
vagy a maradékelv alapján 
maradók és a legelkötele-
zettebbek? Milyen kultúrát 
kapnak a fiatalok, agymo-
sottat vagy tényleges és 
kreatív kultúrát? Környe-
zettudatos ember lesz a fi-
ainkból, lányainkból, vagy 
az erdők tarvágását is elfo-
gadó csinovnyik? Sokszínű 
civil szervezetek dolgozhat-
nak az emberekért, vagy 
csak a kormányzati álcivilek  
maradnak?

Sok a nyitott kérdés. Vá-
laszoljon mindenki a saját 
belátása szerint.

Csak gyorsan...
Brandt István

E
gy felettébb érde-
kes és tanulságos 
ismeretterjesztő fil-
met láttam nemrég 

az őskőkorszaki művészet 
egyik legfontosabb lelőhelyé-
ről, az Altamira-barlangról. 
Annyira a film hatása alá ke-

rültem, hogy azóta, amikor 
a kalandokkal és váratlan 
eseményekkel teli bevásárló 
körutam végeztével felcapla-
tok az ötödik emeleti „beton-
barlangunkba”, alig tudom 
türtőztetni magam, nehogy 
telefirkáljam a falakat az át-

élt élményeket bemutató ké-
pekkel. Egy, de csakis egy 
dolog tart vissza ettől, még-
pedig az, hogy nem tudok va-
lami jól rajzolni. Ezért is van 
az, hogy inkább leírom, amit 
leírok, bár ez sem sokkal 
jobb, mintha rajzolnék. Még 
hogy nincs önkritikám!

M. J.

Altamira

Merjünk nagyot álmodni!

E
gy bizonyos nagy- 
áruházban szinte 
mindent megtesz-
nek, hogy a vásárló-

kat az önkiszolgáló kasszák 
használatára szorítsák. Jó, 
ha két-három, esetleg négy 
hölgy, illetve férfiú ül a ha-
gyományos pénztárakban. 
Csoda-e, hogy emiatt gyak-
ran hosszú sorok kígyóznak 
a pénztárak előtt. Erre föl 
jönnek az „önki kasszába” 
csalogató bolti alkalmazot-
tak. Csakhogy én kuruc va-
gyok ám a javából! Engem 
ugyan ki nem tántorítanak 

a sorból, hiába hitegetnek, 
hogy amott hamarább végez-
nék, ráadásul segítenének a 
masinák kezelésében. Nem 
engedek a negyvennyolcból, 
noha tudom jól, haladni kell 
a korral. Még jó, hogy nem 
mondják rám, hogy aki hü-
lye, az is marad, amikor ud-
variasan bár, de visszauta-
sítom a segítségüket. Nem, 
ilyet nem mond egyikük sem, 
hogy mit gondolnak maguk-
ban, az meg nagy ívben nem 
érdekel. Majd, ha megszün-
tetnek minden pénztárat, ta-
lán majd akkor...

Merthogy a sorban állás-
nak is megvan ám az utolér-
hetetlen varázsa! Persze, ha 
valaki „mugli”, annak hiába 
is mondanék erről bármit. 
Képzeljék el a szitut, amint 
hosszabb-rövidebb idő múl-
tán egyre közelebb kerülök 
a pénztárhoz. Mindeközben 
egyesek ide-oda mászkálnak 
a sorokon keresztül. Ilyenkor 
lazán elfordítom a bevásárló-
kocsit, mintegy kaput nyitva 
az áthaladónak, majd újra 
„bezárom”. Ezt a csiki-csukit 
gyakran többször is megte-
szem. Annyira szórakoztató-
nak találom ezt a bolti malmo-
zást, hogy nincs az a pénz és 
idő, amiért lemondanék róla. 

Méhes János

Csiki-csuki
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KETTŐT IGAZOLT A SZEDE-
ÁK. Az amerikai Tyler Rober-
son lesz a következő idényben 
a Naturtex-SZTE-Szedeák ko-
sárlabdacsapatának centere. 
A 27 éves, 205 centi magas 
játékos az egyetemet követő-
en a G-League-ben szerepelt, 
Európában pedig a francia 
és a görög élvonalban kosár-
labdázott. Az előző idényt is 
a G-League-ben, a Delaware 
Blue Coats csapatában kezd-
te, majd az észt KK Viimsi 
együtteséhez került, a bajnoki 
rájátszásban 20 perc alatt át-
lagban 13,3 pontot és 7,5 le-
pattanót jegyzett. Az is eldőlt, 
hogy kettes posztra a 27 
éves, szintén amerikai Wes-
ley Person Jr. érkezik a szege-
diekhez. A 191 centis játékos 
2020 tavaszán már megfor-
dult Magyarországon, a Kör-
mend színeiben viszont csak 
két mérkőzésen léphetett pá-
lyára, mivel a koronavírus mi-
att félbeszakadt a bajnokság. 
Az előző szezon során az an-
gol Newcastle Eagles csapa-
tában 20 bajnokin 16 pon-
tot és 3 gólpasszt jegyzett, a 
triplavonalon kívülről 43 szá-
zalékos pontossággal célzott. 
A Szedeák új szerzeménye 
igazi kosaras család tagja, az 
édesapja, Wesley Person kö-
zel 800 mérkőzésen játszott 
az NBA-ben, míg a nagybátyja, 
Chuck Person 1987-ben az év 
újonca volt, 2010-ben pedig 
a Los Angeles Lakers edzői 
stábjának tagjaként bajnoki 
címet szerzett a tengerentúli 
profiligában.

ELMARADT A TÚRA. El-
maradtak a bajnoki címvé-
dő Pick Szeged férfi kézilab-
dacsapatának németorszá-
gi felkészülési mérkőzései. A 
szegediek múlt szombaton a 
TVB Stuttgart, múlt vasárnap 
pedig a Bergischer HC együt-
tesével játszottak volna. Pén-
tek este már a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtéren tar-
tózkodtak, amikor kiderült, 
hogy a rossz időjárási viszo-
nyok miatt a repülőgépük Né-
metországból nem tudott Bu-
dapestre repülni, így a járatu-
kat törölték. A klub honlapja 
szerint a légitársaság nem 
tudott megfelelő opciót aján-
lani, ezért a csapat képtelen 
volt eljutni a hétvégi mérkő-
zések helyszínére, és végül 
visszatért Szegedre. A Pick 
most szombaton 18 órától, a 
Budakalász elleni hazai baj-
nokival kezdi a szezont, majd 
csütörtökön ugyanebben az 
időben a Cegléd ellen játszik 
a Pick Arénában.

Telt ház volt a Maty-éren
Szegeden, a Maty-éren ren-
dezték meg az evezősök idei, 
123. országos bajnokságát. 
Az első nap eredményeiről 
már hírt adtunk múlt heti 
számunkban, most a többi 
sikert is összefoglaltuk.

A 
második napon ala-
posan átírta a me-
netrendet az időjá-
rás: a vihar, a szaka-

dó eső és a villámlás miatt je-
lentős csúszással kezdődött a 
program, amelyet aztán még 
félbe is kellett szakítani. En-
nek ellenére a favorit Galam-
bos Péter magabiztosan győ-
zött könnyűsúlyú egypárban. 
Az MTK evezőse 7:20.54 perc 
alatt teljesítette a távot, és fölé-
nyesen tartotta maga mögött ri-
válisait, akik jócskán elmarad-
tak tőle. A könnyűsúlyú kette-
seknél a Szőllősi Balázs, Szabó 
Bence (Győri AC) egység nyert, 
míg kétpárban a favorit Bács-
kai Máté, Szabó Márton (MTK) 
egység győzelmét sem fenye-
gette veszély. A nőknél Abid Sy-
ham (Ferencvárosi EC) győzött 
könnyűsúlyú egypárban. Nor-
málsúlyú kétpárban Harsányi 
Viktória és Bertus Kitti (Külker 
EK Óbuda) nyert, majd a két 

óbudai evezős a négyesben 
sem talált legyőzőre – ott Kas 
Natália Luca és Zsiros Janka 
társaságában eveztek –, míg 
klubtársaik, Bóka Sára és Szili 
Dorina könnyűsúlyú kettesben 
végzett elsőként.

A harmadik napon a férfi-
aknál a Csepel, a nőknél a 
Danubius nyolcasa győzött. A 
férfiaknál nyolc, a nőknél hat 
hajó nevezett a versenyszám-
ra, a Csepel és a Danubius 
egysége is másodpercekkel 
végzett második helyezett 
riválisa, a MEC-Vasas és a 
Külker EK Óbuda előtt. Szabó 
Bence, aki korábban Furkó 
Kálmán társaként könnyű-
súlyú kettesben megvédte 
címét a müncheni Eb-n, az 
ob zárónapján a könnyűsúlyú 
négyeseknél győztes győri ha-
jóban evezett. 

Az ob-ra közel 650 ver-
senyző 759 egysége nevezett, 
a felnőttek mellett utánpót-
lás, para, amatőr és masters 
versenyeket is rendeztek. A 
felnőtteknél az MVM Szeged 
Vízisport Egyesület egyetlen 
aranyérmét a kormányos ket-
teseknél a Szabó Gábor, Ki-
rály Miklós duó (kormányos: 
Király Anna) szerezte.

Nagyszerűen szerepeltek 
az MVM Szeged Vízisport 
Egyesület versenyzői a 
Münchenben rendezett 
gyorsasági kajak-kenu és 
parakenu-Európa-bajnok-
ságon. A küldöttség két 
arany-, egy ezüst- és egy 
bronzérmet szerzett, vala-
mint több értékes döntős 
helyet ért el.

A 
magyar válogatott 
hét aranyat, négy 
ezüstöt és három 
bronzot szerzett a 

müncheni multisport-Eb kere-
tében megrendezett kajak-ke-
nu Európa-bajnokságon, a do-
bogós helyek közül öt olimpiai 
számban született. Természe-
tesen a szegediek is ott voltak 
a legjobbak között!

Nagy Bianka és Bragato 
Giada (Tiszaújváros) fantasz-
tikus evezéssel megnyerte a 
C2 női 200 méter döntőjét. 
Kása Péter tanítványa elő-
ször szerzett aranyat fel-
nőttvilágversenyen. Nagy az  
aranyérem mellett az olimpi-
ai távon, C2 500 méteren is 
nyert egy ezüstöt.

Nádas Bence és Kopasz 
Bálint (Győr) elképesztő utol-
só 100 méterrel megelőzte 
a németeket és győzött a K2 
férfi 500 méter döntőjében, 
az egység tehát a világbaj-
nokság után az Európa-baj-
nokságon is nyert.

Ami a helyezéseket illeti, 
óriási csata után maradt le a 
dobogóról a három szegedi-
vel felálló férfi kajaknégyes, 
hiszen a Kuli István, Balogh 
Gergely, Csizmadia Kolos 
(BHSE), Nádas Bence alkot-
ta csapat a negyedik helyen 
végzett, míg Birkás Balázs 

K1 férfi 200 méteren szoros 
csatában hatodik lett.

A parakenusoknál Varga 
Katalin a világbajnoksághoz 
hasonlóan az Európa-baj-
nokságon is bronzot szerzett 
a KL2 200 méter döntőjé-
ben. Nagyszerűen teljesített 
Suba Róbert, aki negyedik 
lett a KL1 200 fináléjában – 
a számot a vb-címvédő Kiss 
Péter nyerte. Suba a VL2 
férfi 200 méter döntőjében 
is negyedikként ért a célba, 
a fináléban itt szintén ma-
gyar siker született, Juhász 
Tamás lett az aranyérmes.

Nincs náluk jobb Európában: Nagy Bianka és Bragato 
Giada kenupárosa. Fotó: MKKSZ

Nádas és Nagy Bianka is Európa-bajnok
Remekeltek az MVM Szeged VE sportolói a müncheni viadalon

Kaotikus verseny végén Eb-ezüst
A szegedi Olasz Anna brutális úszása volt a váltó egyik sikerének titka

A magyar váltó ezüstérmet 
nyert a nyílt vízi úszók csa-
patversenyében a római 
Európa-bajnokságon. A 
szegedi Olasz Anna, illetve 
Rohács Réka, Betlehem 
Dávid és Rasovszky Kristóf 
összeállítású négyest csak 
a házigazda olaszok előz-
ték meg. Ez volt a szakág 
egyetlen magyar érme a 
kontinensviadalon.

A 
szervezők a jelen-
tős hullámzás mi-
att csak egy órá-
val a rajt előtt ültek 

össze megvitatni, hogy meg 
lehet-e tartani a csapatver-
senyt. A döntés negyedórá-
val később született meg, 
az úszók pedig villámgyor-
san bemelegítettek. A váltó-
ban csak öt nemzet indult, 
ugyanakkor a világbajnok-
ság első négy helyezettje, a 
Lupa-tavon győztes néme-
tek, a második magyarok, a 
bronzérmes olaszok és a ne-
gyedik franciák ott voltak, a 
mezőny a spanyolokkal egé-
szült ki.

A magyarok közül első-
ként Rohács ugrott vízbe, és 
utolsóként, nagy hátrány-
ban tudott váltani Olasszal, 
aki egy kötélben kapasz-
kodva várta a „pacsit”. A 
szegediek versenyzője bő 
tíz másodperces hátrányt 
dolgozott le, de így is utolsó-
ként váltott Betlehemmel. A 
18 éves versenyző remekül 
úszott, az olaszok olimpi-
ai és világbajnok sztárjá-

val, Gregorio Paltrinierivel 
együtt elléptek a többiektől. 
A döntés így a 10 kilométe-
ren győztes Domenico Ace-
renzára és Rasovszkyra ma-
radt: az olimpiai ezüstérmes 
magyar egy darabig az olasz 
lábvizén tempózott, majd 
600 méterrel a cél előtt az 
élre állt. Acerenza azonban 
nem szakadt le, sőt az utol-
só 200 méterre még egy 
fokozattal feljebb kapcsolt, 

végül magabiztosan diadal-
maskodott.

Olasz Anna az MTI felve-
tésére megerősítette, egy 
ideig az egyik kísérőhajó vi-
zén kellett tempóznia, mert 
a szervezők nem figyeltek.

– Ez a sokadik bírói hiba 
volt az Eb-n. Próbáltam 
ráúszni az előttem lévő né-
gyes bolyra egy sokkal rö-
videbb íven, de a hajónak 
sok volt, hogy öt emberre 

figyeljen, így egyszerűen be-
állt elém, úgy kellett kiabál-
nom nekik – fogalmazott. 
Megjegyezte, az egész Eb 
szervezése „komédia, a vicc 
kategóriába tartozik”, az 
úszóktól pedig óriási dolog, 
hogy egyáltalán végig tudták 
csinálni a kontinensviadalt.

Betlehem Dávid először 
Olasz előtt hajtott fejet.

– Amit művelt, az fantasz-
tikus volt. Nekem Gregoriót 
először utol kellett érnem, 
ez nagyon fájt a testemnek, 
de utána már jól ment, még 
hajrázni is tudtam egy kicsit.

Rasovszky Kristóf sze-
rint is Olasz „brutális” úszá-
sa volt a siker egyik kulcsa, 
mert azzal, hogy ledolgozta 
a tíz másodperces hátrányt, 
újra „bent voltak” a verseny-
ben.

– Jó lett volna aranyat 
nyerni, de ennek talán nem 
most volt itt az ideje. Min-
dent megtettem a hajrában, 
mentem, hogy most vagy 
soha, de a végén még neki 
is volt tartaléka – utalt olasz 
riválisára.

Az ezüstváltó tagjai: Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf, Rohács Réka és Olasz Anna. 
Fotó: MTI
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefon-
szám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: szeptember 7. A nyerteseket 
e-mailben vagy telefonon értesítjük. 
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szegedi különlegességek a bicska, papucs, paprika, halászlé. A nyertes: Bánáthy János. Gratulálunk! 

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT augusztus 19-
én: Muntyán Péter és Muhari 
Viktória, Patai Viktor és Bodó 
Bettina Vivien, Kátai Viktor és 
Sebők Éva.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Ho-
torán Ferencnek és Hegedűs 
Évának 2022. 08. 14-én Fe-
renc László, Szabó Róbertnek 
és Vecseri Zitának 2022. 08. 
18-án Áron, Biliczki Istvánnak 
és Graca Diánának 2022. 08. 
19-én Balázs, Saettem Joa-
kimnak és Mucsi Andreának 
2022. 08. 19-én Björn Andor, 

Sándor Zoltánnak és Szabó 
Szandra Barbarának 2022. 
08. 20-án Beniel Ádin, Kört-
vélyesi Gábornak és Zsoldi Ka-
tának 2022. 08. 22-én Gábor, 

Luczó Lászlónak és Bató Lillá-
nak 2022. 08. 22-én Bianka 
nevű gyermeke született.

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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7.
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Közepesen
felhős 

26/12
Hilda

Záporok

25/14
Rozália,

Róza

Közepesen
felhős

27/14
Viktor,
Lőrinc

Közepesen
felhős

28/15
Zakariás

Zivatarok

29/16
Regina

Záporok

29/16
Mária,

Adrienn

Záporok

28/16 
Ádám

SZEPTEMBER 5., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00 – 19.00 (A jelzett időponton belül 
elérhető a 30/303-9654 telefonszámon.)
SZEPTEMBER 7., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időpon-
ton belül elérhető a  30/963-8137 telefonszámon és a szon-
di.ildiko@szeged.eu címen.)
SZEPTEMBER 10., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői 
fogadóóra
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